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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA GROSUPLJE 
ne. 

Občinski zbor občinskega Ijud- 
^ega odbora Grosuplje je na svoji 
eJi dne 2. februarja 1962 na podlagi 
• odstavka 137. člena zakona o vo- 

atn?*1 'n odpoklicu odbornikov Ijud- °K1h odborov (Ur. list LRS St. 25/57) 
sprejel 

ODLOK 
0 razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

občinski zbor občinskega ljudskega 
tabora Grosuplje v volilni enoti št. 2, 

je prenehal mandat odborniku 
zbora dr. Francu Podkoritniku, 

J Je bil izvoljen v tej volilni enoti. 
a volilna enota obsega južni del 
.^elja Grosuplje z naslednjimi hiš- 

">mi številkami: 45, 47, 80, 118 do 124, 
127, 130 do 158, 161 do 168 oz. 

Poteka meja takole: začne pri občin- 
ski zgradbi In poteka po cesti III. re- 

do gostilne Pri Grosupeljčanu, od 
v 

rn dalje po občinski poti mimo no- 
fga stanovanjskega bloka do Lučov- 
'ka in nato po cesti v smeri proti 

hi« ^'a^evem tako, da zajame vse niše desno od navedenih cest. 

2. člen 
. Volitve bodo v nedeljo, dne 
u- marca 1962. 

3. člen 
Ta odlok se objavi na krajevno 

ent П' na-^in v navedeni volilni noti in v Glasniku, uradnem vest- 
lhu okraja Ljubljana. 

St.; 013-1/62-1'1. . 
1 Datum: 2. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Tone Janežič 1. r. 

117. 
^ Na podlagi 2. odstavka 1. člena 
te п? 0 spremembah in dopolnitvah j Oljnega zakona o občinski dokladi 
/j, 0 Posebnem krajevnem prispevku 
^.r- list FLRJ št. 52-892/58) je občln- 
3 ljudski odbor Grosuplje na soji 
"finskega zbora in na seji zbora 

^izvajalcev dne 2. februarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
Ц, Uvedbi občinske dokladc od samo- 

"■toih poklicev in premoženj za 
leto 1962 v občini Grosuplje 

dopolnilnega delovnega razmerja in 
od honorarnega dela se odmeri ob- 
činska doklada od davčne osnove, ki 
je podlaga za odmero dohodnine od 
samostojnih poklicev in premoženj po 
stopnjah: 

1. za brivce, frizerje, čevljarje, 
dimnikarje, fotografe, mlinarje, izde- 
lovalce perila, krojačice. šivilje, vezi- 
Ije, modistke, popravljalce nogavic, 
Žagarje drv, mehanike, popravljalce 
dvokoles, podkovske kovače, vsi pod 
pogojem, da se bavijo z uslužnost- 
nimi opravili, se odmerja doklada po 
naslednji lestvici: 
davčna osnova 

do 100.000 5 % 
od 100.000 do 160.000 6 % 
od 160.000 dalje 7 % 
2. za kemijske in galanterijske 

obrate za serijsko proizvodnjo ko- 
vinskih, elektro, lesno in tekstilnih 
obratov se pobira doklada po nasled- 
nji lestvici; 

davčna osnova do 200.000 18 % 
od 200.000 do 250.000 19 % 
od 250.000 do 300.000 20 % 
od 300.000 do 400.000 21 % 
od 400.000 do 500,000 22 % 
od 500.000 do 600.000 23 % 
od 600.000 do 700.000 24 % 

nad 700.000 25 % 
3. za zidarske, pleskarske, inšta- 

laterske, pečarske in podobne obra- 
te ločeno stopnjo 

a) za dela na novogradnjah po 
lestvici iz točke 2) tega člena, 

b) za manjša in večja popravila 
po lestvici iz točke 1) tega člena. 

4. za vse ostale proizvodne obrate, 
ostale poklice in pravne osebe zave- 
zancev dohodnine od samostojnih 
poklicev in zavezancev dohodnine od 
premoženj, se pobira doklada po na- 
slednji lestvici; 

davčna osnova; 
do 200.000 16 % 
od 200.000 do 250.000 17 % 
od 250.000 do 300.000 18 % 
od 300.000 do 400.000 19 % 
od 400.000 do 500.000 20 7c 
od 500.000 do 600.000 22 °c 
od 600.000 do 700.000 24 % 

nad 700.000 26 % 
5. Skupna obremenitev z dohod- 

nino, davkov in tujo delovno silo 
In dokladami ne sme presegati 80 % 
čistega letnega dohodka. Ta omejitev 
pa preneha, ko zavezancu ostane po 
plačilu davkov več kot 800.000 din 
čistega dohodka na mesec. 

1. člen 
Na območju občine Grosuplje se 
^ira za leto 1962 občinska doklada od 

stojnih 
zavezancev dohodnine od samo- 

poklicev in premoženj. 

2. člen 
Občinska doklada je progresivna. 

3. člen 

FLRJ št. 33/53) se uporabljajo tudi 
za odmero in pobiranje občinske do- 
klade. 

6. člen 
Davčne olajšave, ki so določene za 

dohodnino, veljajo tudi za občinske 
doklade. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1960 in izgubi veljavnost 
prejšnji odlok o uvedbi občinske do- 
klade iz dohodnine od kmetijstva, 
samostojnih poklicev in zasebno prav- 
nih oseb, ki je bil objavljen v Glas- 
niku. 

St; 422-13/62-1/1. 
Datum; Grosuplje, 2. februarja 

1962. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora; 
Tone Janežič 1. r. 

okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. februarja 1962. 

St.; 420-5/62-3/1 
Datum; 2. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Tone Janežič 1, r. 

4. člen 
Občinska doklada se odmerja In 

plačuje v gotovini Istočasno in na 
Isti način, kakor ustrezajoča dohod- 
nina. 

5. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ št. 18/56) z vsemi spremem- 
r, baml in dopolnitvami odloka o stop- 

ftlh Vf?ancem dc,hodninc samostoj- njah dohodnine za leto 1960 ter ured- 
г Poklicev in premoženj, izvzemšl be o prisilni izterjavi davkov in dn> 

vezancem za davek od dohodkov izgih proračunskih dohodkov (Ur. list 

118. 
Na podlagi 2. člena zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o 
proračunskem prispevku Iz osebnega 
dohodka delavcev ter 26. člena sta- 
tuta občine Grosuplje je občinski 
ljudski odbor Grosuplje na seji ob- 
činskega zbora In zbora proizvajal- 
cev dne 2. februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku Iz osebnega dohodka delav- 

cev za leto 1962 

1. člen 
Odlok o dopolnilnem proračun- 

skem prispevku Iz osebnega dohod- 
ka delavcev za leto 1962, ki je bil 
objavljen v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana št. 7 z dne 
27. januarja 1962, se 1. člen spre- 
meni in se glasi: 

V občini Grosuplje se za leto 1962 
vpelje dopolnilni proračunski pri- 
spevek Iz osebnega dohodka delavcev 
in uslužbencev (v nadaljnjem bese- 
dilu dopolnilni proračunski prispe- 
vek), ki znaša 15 % od rednega pro- 
računskega prispevka Iz osebnega do- 
hodka delavcev In uslužbencev. 

2. člen 
Razlika med prispevkom 10 % In 

15 % se ne sme uporabiti edlnole za 
flnanslranje šolstva in je dohodek 
sklada za šolstvo. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

OBČINA 
LJUBLJANA-BEŽtGRAD 

119. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena 

zakona o pokopališčih (Uradni Ust 
LRS št. 49-160/55), 23. člena Pravil- 
nika o izvrševanju zakona o pokopa- 
liščih (Uradni Ust LRS St. 26-119/56), 
1. odstavka 15. člena Zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS št. 19/52) in 26. člena statuta 
občine Ljubljana-Bežigilad na siejl 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 26. decembra 1981 
sprejel 

ODLOK 
s spremembah in dopolnitvah 
odloka o pokopališkem redu 

Centralnega pokopališča 
v Ljubljani 

1. člen 
V odloku o pokopališkem redu 

Centralnega pokopališča v Ljubljani 
(Glasnik OLO Ljubljana St. 34 z dne 
5. aprila 1961) v 2. členu se določa 
nov, drugi odstavek, ki se glasi: 

»Pokopališki red Centralnega po- 
kopališča v Ljubljani velja za vsa 
pokopališča, ki so pod upravo Po- 
grebnega zavoda »Zale«, In sicer; 
Bizovik, Dravlje, Rudnik. Stožlce, 
Šentvid, Stepanja vas In Vič. 

2. člen 
8. člen se spremeni In se glasi; 
»Grob odrasle osebe ali otroka sa 

sme prekopati in ostanke mrliča pre- 
nesti v drug grob na istem pokopa- 
lišču v suhi zemlji šele po preteku 
najmanj 20 let od dneva pokopa.« 

3. člen 
9. člen se spremeni In se glasi: 
»V času mlrovalne dobe se smejo 

grobovi odpreti le z dovoljenjem pri- 
stojnega poizvedovalnega aH preisko- 
valnega organa ob navzočnosti pri- 
stojnega sanitarnega Inšpektorja ali 
od njega pooblaščenega zdravnika 
sodno-mediclnske ali patološke-ana- 
tomske stroke, če teh ni, pa zdravni- 
ka splošne prakse; navzoč mora biti 
tudi predstavnik notranje uprave in 
oblastva, ki je prekop dovolilo.« 

4. člen 
Za 9. členom se doda nov, 9 a člen^ 

ki se glasi; 
»Prekope in ekshumaclje je Iz- 

vrševati s potrebno pieteto.« 

5. člen 
V 12. členu se spremeni prvi od- 

»Glasniku«, uradnem vestniku stavek in se glasi; 

dolžina jame 
Širina jame 
globina jame 

»Izmere grobov« 
odrasli otroci 

•nad 14 let 7—14 let 
1,9 m 1,5 m 
J,7 m 0,5 m 
1,8 m 1,8 m 

otroci otroci 
1—6 let do 1 leta 

1,0 m 0,7 m 
0,4 m O,4 m 
1,8 m 1,8 m 
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6. člen 
39. člen se spremeni in se glasi: 
»1. Občinstvo je dolžno vzdrževati 

red in snago na pokopališču. 
2. Odpadke je odlagati na dolo- 

!ena mesta. 
3. Obisk pokopališča je dovoljen 

samo v času, ki ga določi uprava za- 
voda. 

4. Vožnje po pokopališču so pre- 
povedane. 

5. Pse je voditi na vrvici. Prosto 
begajoče lahko polovi konjač. 

6. Obiskovalci pokopališča morajo 
v primeru potrebe uporabljati sani- 
tarije, ki so ob vhodu na pokopali- 
šče. 

7. Priložnostnim vrtnarjem in 
šužmarjem ni dovoljeno delo na po- 
kopališču, 

8. Poškodovanje grobov in tatvi- 
ne se smatrajo za skrunjenje gro- 
bov.« 

Kdor zagreši dejanje, navedeno 
v tč. 1—8 1. odstavka tega člena, se 
kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 
dinarjev. 

7. člen 
Za 39. členom se doda nova čle- 

na, ki se glasita. 

39. a člen 
Čuvaji pokopališča usmerjajo 

kretanje obiskovalcev pokopališča in 
jih po potrebi opozarja na dolž- 
nost spoštljivega obnašanja. Grobe 
kršilce reda in miru na pokopališču 
pa prijavijo sodniku za prekrške. 

39. b člen 
Uprava zavoda prevzema okraše- 

vanje In vzdrževanje grobov proti 
plačilu. 

Številka; 01-01-74/4-61 
Datum: 2. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega o3bora: 

Stane Koman 1. r. 

120. 
POPRAVEK 

odloka o ustanovitvi službe pravne 
pomoči občinskega ljudskega odbora 

Ljubljana-Bežigrad. 

Pri primerjavi objavljenega bese- 
dila odloka o ustanovitvi službe prav- 
ne pomoči občinskega ljudskega od- 
bora Ljubljana-Bežigrad (Glasnik 
okraja Ljubljana št. 10/62) z izvirnim 
besedilom, smo ugotovili bistveno 
napako v 3. odstavku 3. člena, in 
sicer: 

Objavljeno besedilo se glasi; 
»Pravna pomoč se plačuje itd « 
Pravilno pa se mora ta odstavek 

glasiti: 
»Pravna pomoč se ne plačuje za 

varstvo pravic iz socialnega varstva 
(vloge s področja socialnega zavaro- 
vanja, tožbe in ugotovitev očetovstva 
in plačevanje preživnine ter delovni 
spori in podobno).« 

St. 01-01-108/1-61 
Datum: 13. februarja 1962. 

Iz Tajništva 
občinskega ljudskega odbora 

LjnblJana-BežJgrađ 

OBČINA LOGATEC 

121. 
Na podlagi 27. čl. Statuta občine 

Logatec v zvezi z določili zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona 
5 območjih okrajev in občin LRS (Ur. 
list LRS št. 14/61) je občinski ljudski 
jdbor Logatec na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dno 
21. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o Izenačenju predpisov občinskih 
ljudskih odborov bivših občin Zlrl 
In Logatec, ki sta bili združeni v 

novo občino Logatec 

1. člen 
Na območju nove občine Logatec 

se razširijo in veljajo naprej nasled- 
nji odloki bivših občinskih ljudskih 
odborov Logatec in Ziri: 

1. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Logatec o opravljanju gostinskih 
storitev izven poslovnih prostorov go- 
stinskih podjetij in gostišč, o oddaja- 
nju opremljenih sob turistom in pot- 
nikom in oddajanju hrane abonentom 
v zasebnih gostinstvih na območju 
občine Logatec (»Glasnik« okraja 
Ljubljana št. 95/56, 32/57). 

2. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Logatec o pobiranju turistične 
takse na območju občine Logatec 
(»Glasnik« okraja Ljubljana št. 48/59). 

3. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Logatec o usmerjanju gradnje 
stanovanjskih hiš v občini Logatec 
(»Glasnik« okraja Ljubljana St. 5/59). 

4. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Logatec o plačevanju pavšalne 
skočnine ter o ureditvi vzdrževanja 
plemenskih bikov »n osemenjevalne 
službe (»Glasnik« okraja Ljubljana 
št. 64/59). 

5. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Logatec o ustanovitvi sklada za 
pospeševanje kmetijstva (»Glasnik« 
okraja Ljubljana št. 66/60). 

6. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Logatec o agrotehničnih ukre- 
pih za predobivanje krme na njiv- 
skih površinah (»Glasnik« okraja 
Ljubljana št. 20/61). 

7. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Logatec o agrotehničnih ukre- 
pih za pridobivanje krme na travni- 
kih (»Glasnik« okraja Ljubljana Žt. 
20/61 in 26/61). 

8. Odločba občinskega ljudskega 
odbora Logatec o ustanovitvi Vete- 
rinarske postaje v Logatcu (»Glas- 
nik« okraja Ljubljana št. 33/58). 

9. Odredba občinskega ljudskega 
odbora Logatec o najkrajšem poslov- 
nem času v prodajalnah na območju 
občine Logatec (»Glasnik« okraja 
Ljubljana št. 100/58). 

10. Odredba občinskega ljudskega 
odbora Ix>gatec o poslovnem času go- 
stinskih podjetij in gostišč na ob- 
močju občine Logatec (»Glasnik« 
okraja Ljubljana St. 92/59). 

11. Odredba občinskega ljudskega 
odbora Logatec o prepovedi zviševa- 
nja cen industrijskih proizvodov, ži- 
vil, obrtnih storitev in uslug na ob- 
močju občine Logatec (»Glasnik« 
okraja Ljubljana St. 93/58). 

12. Odredba občinskega ljudskega 
odbora Logatec o skupnem zatiranju 
rastlinskih bolezni in škodljivcev 
(»Glasnik« okraja Ljubljana št. 50/53). 

13. Odlok občinskega ljudskega 
odbora Ziri o načinu dodeljevanja 
nacionaliziranih nenazidanih gradbe- 
nih zemljišč interesentom za zidanje 
individualnih stanovanjskih hiš 
(Uradni vestnik okraja Kranj št. 36/60) 
s to spremembo, da se v 4. členu te- 
ga odloka določi izklicna cena 
50 do 250 din za m" namesto 150 do 
250 din za m8. 

14. Odredba občinskega ljudskega 
odbora Ziri o določitvi najviSjih stro- 
Skov trgovine na drobno za jedilno 
olje in mast na območju občine Ziri 
(Uradni veetnik okraja Kranj St. 
32/61). 

2. člen 
Odlok občinskega ljudskega od- 

bora Ziri o komunalni ureditvi in 
zunanjem izgledu občine Ziri (Urad- 
ni vestnik okraja Kranj št. 21/58) 
velja še naprej na območju bivše ob- 
čine Ziri, to je za naselja: Ziri, 

Stara vas. Nova vas, Dobračeva In 
Belo. 

3. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

nehajo veljati naslednji odloki biv- 
ših ObLO Logatec in Ziri: 

1. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Ziri o skupnem zatiranju rast- 
Iniskih bolezni in škodljivcev (Urad- 
ni vestnik okraja Kranj št 11/58). 

2. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Ziri o ustanovitvi Veterinarske 
postaje v Zlreh (Uradni vestnik okra- 
ja Kranj št. 12/60). 

3. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Ziri o poslovnem času gostin- 
skih podjetij in gostišč na območju 
občine Ziri (Uradni vestnik okraja 
Kranj št. 5/61). 

4. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Ziri o ustanovitvi svetov po- 
trošnikov na območju občine Ziri 
(Uradni vestnik okraja Kranj št. 2/56). 

5. Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Ziri o upravljanju gostinskih 
storitev izven poslovnih prostorov 
gostinskih podjetij in gostišč na ob- 
močju občine Ziri (Uradni vestnik 
okraja Kranj št. 16/57). 

6. Odredba občinskega ljudskega 
odbora Ziri o prepovedi zviševanja 
cen industrijskih proizvodov, živil, 
obrtnih storitev in uslug na območju 
občine Ziri (Uradni vestnik okraja 
Kranj št. 24/58, 23/60). 

7. Odredba občinskega ljudskega 
odbora Ziri o najkrajšem poslovnem 
času v prodajalnah na območju ob- 
čine Ziri (Uradni vestnik okraja 
Kranj St. 5/56). 

8. Odredba občinskega ljudskega 
odbora Ziri o najvišjih cenah za ne- 
katere kmetijske pridelke v trgovini 
na drobno na območju občine Ziri 
(Uradni vestnik okraja Kranj št. 
24/58). 

9. Odločba občinskega ljudskega 
odbora Logatec o ustanovitvi svetov 
potroSnikov na območju občine Lo- 
gatec (»Glasnik« okraja Ljubljana 
št. 6/57). 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka; 02/1-01-64/1-11. 
Datum; 21. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Peter NagHč 1. r. 

upoštevati možnost nabave materiale) 
ki je potreben za zgraditev notranje 
telefonske napeljave. 

3. člen 
Ce v načrtu za zidanje zgradbe M 

prejšnjih členov ni predvidena zgra' 
ditev notranje telefonske napeljave, 
ne bo upravni organ izdal gradbenega 
dovoljenja, če se v načrt za zidanje \ 
ne vnese dodatno tudi zgraditev te-1 
lefonske napeljave. 

4. člen 
Notranje telefonske napeljave se 

gradijo po veljavnih predpisih. Pri 
Instalaciji napeljave z izoliranimi 
cevmi ni treba napeljevati v cevi 
žic, dokler niso postavljeni telefon- 
ski aparati. 

5. Člen 
Upravni organ občinskega ljud- 

skega odbora, pristojen za gradben« 
zadeve, se pooblašča, da izda natanč- 
nejše določbe za izvajanje tega od- 
loka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 04/5-38-10/2-11-61 
Logatec, dne 31. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peter Nagllč 1. r. 

122. 
Na podlagi 1. člena Uredbe o po- 

sebnih pogojih za gradnjo stanovanj- 
skih hiš in poslovnih stavb in o druž- 
benem nadzorstvu nad to gradnjo 
(Ur. list FLRJ št. 15/58) in 113. člena 
eakona o organizaciji JPTT (Ur. list 
FLRJ št. 50/60) je občinski ljudski 
odbor Logatec na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 21. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o obvezni telefonski napeljavi 
v stanovanjskih in poslovnih 

stavbah 

1. člen 
Vsaka nova zgradba z najmanj 

petimi stanovanji ali poslovnimi pro- 
stori, ki se zgradi v krajih s 5000 
prebivalci, mora imeti notranjo tele- 
fonsko napeljavo. 

2. člen 
Ce zahtevajo gospodarski interesi 

in potrebe kraja, sme upravni organ, 
pristojen za gradbene zadeve, odrediti 
obvezno graditev notranje telefonske 
napeljave za zgradbe pod 1. čl. tudi 
v krajih, ki imajo manj kot 5000 
prebivalcev. 

Pri izdajanju odločb po prejš- 
njem odstavku, mora upravni organ 

123. 
Na podlagi 23. čl. temeljnega za- , 

kona o finansiranju šolstva (Ur. list! 
FLRJ št. 53/60) je občinski ljudski 
odbor Logatec na seji občinskega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev dne 22. de- 
cembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji šol na območju 

občine Logatec 
1. člen 

Zaradi razdelitve sredstev sklada ; 
za Šolstvo se glede na število učen- 
cev In povprečno porabljenih sred- 
stev za osebne In materialne izdatke | 
na enega učenca razvrstijo šole V 
naslednje tri kategorije; 

I. kategorija: Osnovne šole do 
60 učencev: Osnovna šola Laze, ! 
Osnovna šola Logaško Zibrše, Osnov- 
na šola Rovtarske Zibrše, Osnovna 
šola Medvedje brdo, Osnovna šola ; 
Rovte In Osnovna šola Vrh nad Rov- 
taml. 

II. kategorija: Osnovne šole od 00 
do 180 učencev: Osnovna šola Hote- [ 
dršlca in Osnovna šola Gor. Logatec. | 

III. kategorija; Osnovne šole nad 
180 učencev; Osnovna šola Dol. Lo- 
gatec in Osnovna šola Ziri. 

2. člen 
Kategorizacija šol temelji na po- 

vprečju porabljenih sredstev za oseb- 
ne in materialne izdatke na enega 
učenca letno v naslednjih višinah: 

I.-kategorija 50.000 din, 
II. kategorija 44.000 din, 

III. kategorija 41.000 din. 

3. člen 
Najmanj 20 % od skupnih dohod- i 

kov iz sklada za šolstvo določijo šole 
za materialne izdatke. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave V 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se ođ 
1. januarja 1962 dalje. 

St.; 02/5-6-87/1-II-61. 
Datum: 23. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! i 

Peter Naglič 1. r. 

1 
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124. 
Na podlagi 11. in 12. člena zakona 

? Poslovnih stavbah in prostorih (Ur. 
'ist FLRJ št. 16/59 in 48/59), 27. člena 
statuta občine Logatec, je občinski 
ljudski odbor Logatec na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbpra pro- 
dajalcev dne 21. decembra 1961 
Sprejel 

ODLOK 
0 določitvi najnižje najemnine za 
Poslovne prostore In delu najemnine, 
" se vplačuje v občinski stanovanj- 

ski sklad 

1. člen 
Predpiše se tarifa najnižjih na- 

winin za 1 m" poslovnega prostora; 
za lokale in delavnice 250 din 
za skladišča 150 din 
za kleti 120 din 
za garaže 100 din 
za lesene stavbe in 
provizorije 100 din 

2. Člen 
Del najemnine, ki se vplačuje v 

Občinski stanovanjski sklad, se izra- 
Cuna po naslednji lestvici: 

znaša najemni- se vplačuje v 
a na 1 ms poslov- občinski stano 

n^ga prostora vanjski sklad 
din del v % 

ве plačujejo v občinski sklad za zi- 
danje stanovanjskih hiS, objavljen 
v Uradnem vestniku okraja Krahj 
6t. 36/60; 

— odlok o poslovnih prostorih, 
objavljen v Uradnem vestniku okra- 
ja Kranj št. 36/60; 

— Odlok o določitvi najnižje na- 
jemnine za poslovne prostore In de- 
la najemnine za poslovne prostore v 
poslovnih- stavbah, ki se vplačuje v 
občinski sklad za zidanje stanovanj- 
skih hiš, objavljen v »Glasniku« OLO 
Ljubljana št. 2/60. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962. 

Številka: 04/10-01-63/1-П. 
Datum: 21. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peter Nagllč 1. r. 

100 
od 101 do 150 
od 151 do 200 
od 201 do 250 
od 251 do 300 
od 301 do 400 

nad 401 

50 
55 
60 
05 
70 
75 
80 

3. člen 
Za koristno površino poslovnega 

Prostora se šteje površina med zido- 
l' vštevši tudi površino pod vgra- 
jenimi omarami in napravami v po- 
novnem prostoru. 

4. člen 
Izjemno od tarife po 1. členu tega 

Odloka se predpiše najnižja najem- 
oiiia za 1 m2 poslovnega prostora v 
'lesku 100 din za poslovne prostore 
družbenih organizacij, stanovanjskih 
. uPnosti in njihovih servisov, usluž- 
fiostna obrt in komunalni servisi, 
rgovine na drobno z živili, trgovine „sadjem in zelenjavo, mlekarne, po- 
'ticno-teritorialne enote in šole. 

5. člen 
V višini najemnine za poslovni 

Pros.tor se sporazumeta najemodaja- 

125. 
Na podlagi 46., 56., 158. In 159. 

člena zakona o stanovanjskih raz- 
merjih (Ur. list FLRJ št. 16/59 in 
47/59), 3. odstavka 9. člena zakona o 
lastnini na delih stavb (Ur. list FLRJ 
št. 16/59), 3. in 8. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Ur. list FLR. 
št. 2/59), 27. člena statuta občine Lo- 
gatec je občinski ljudski odbor Lo- 
gatec na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 21. de- 
cembra 1961 sprejel 

lec in najemnik. 

6. člen 
■ ^ sporu o tem, kakšnega značaja 
^Poslovni prostor, odloča stanovanj- 

bon 
organ občinskega ljudskega od- 

7. člen 
. Za poslovni prostor se šteje ne 

sede na to, ali je v stanovanjski 
avbi ali poslovni stavbi, eden ali 

s,
ee prostorov, namenjenih za po- 

r ^no dejavnost posameznega upo- 
pbnika, ki so praviloma gradbena 
ejota in imajo poseben glavni vhod. 

8. člen 
Svet občinskega ljudskega odbora, 
le pristojen za stanovanjske za- 

eve, se pooblašča, da v posebno ute- 
■eljenih primerih zniža tarifo naj- 
''le najemnine, predpisano s tem 

repkom, vendar ne sme biti tako 
"'zana najemnina nižja od 100 din. 

9. člen 
nouZ . uveliavitvijo tega odloka pre- enajo veljati odloki bivših občin 
Logatec in Ziri. 
i ~~ Odlok o določitvi najnižje na- 

mnine za poslovne prostore in delu 
ajemnine za poslovne prostore, ki 

ODLOK 
o podstanovalskih razmerjih in 
sklepanju stanovanjskih pogodb 

1. člen 
S tem odlokom se na območju 

občine Logatec urejajo podstanoval- 
ska razmerja ter določajo pogoji za 
sklepanje stanovanjskih pogodb. 

2. člen 
Stanovanje v družinski stanovanj- 

ski hiši ter stanovanje kot posamezni 
del stavbe, ki je v državljanski last- 
nini ter se po zakonu o stanovanj- 
skih razmerjih oziroma po zakonu 
o lastnini na delih stavb ne šteje za 
novo, sme lastnik oddajati samo ob 
pogojih tega odloka. 

3. člen 
Stanovanjski organ občinskega 

ljudskega odbora oddaja prosta sta- 
novanja, katera ima pravico oddajati 
v koriščenje, po nujnosti in upravi- 
čenosti do ustreznega stanovanja 
posamezne osebe. 

4. člen 
Lastnik stanovanja iz 2. člena tega 

odloka mora najpozneje v roku 8 dni 
po izpraznitvi stanovanja pismeno 
obvestiti o tem stanovanjski organ 
občinskega ljudskega odbora ter od 
njega zahtevati seznam upravičenih 
pričakovalcev, ki izpolnjujejo pogoje 
za dodelitev izpraznjenega stanova- 
nja. 

5. člen 
Lastnik stanovanja lahko v roku 

30 dni odda izpraznjeno stanovanje 
tudi bližnjemu svojcu, če ta nima 
stanovanja za svojo družino. 

Enosobno stanovanje lahko last- 
nik, stanovanja odda tudi bližnjemu 
svojcu, ki nima družine, če mu je 
tako stanovanje potrebno za lastno 
gospodinjstvo iz zdravstvenih ali sta- 
rostnih razlogov. 

O oddaji stanovanja bližnjemu 
svojcu mora lastnik stanovanja pi- 

smeno obvestiti stanovanjski organ 
občinskega ljudskega odbora takoj, 
najpozneje pa v гсжи 8 dni po iz- 
praznitvi stanovanja. 

Kot bližnji svojci se štejejo po 
tem odloku lastnikovi starši, stari 
starši, otroci, vnuki, bratje in sestre. 

6. člen 
Dodeljeno stanovanje se ne sme 

koristiti prej, preden se ne sklene 
stanovanjska pogodba v predpisani 
obliki. 

Lastnik stanovanja mora stano- 
vanjske pogodbe predložiti v potrdi- 
tev stanovanjskemu organu občinske- 
ga ljudskega odbora v treh dneh po 
sklenitvi. 

Stanovanjska pogodba se smatra, 
da ni pravnomočna, če ni potrjena od 
organa iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 

7. člen 
Nosilec stanovanjske pravice, ki 

odda del stanovanja podstanovalcu, 
mora z njim skleniti podstanoval- 
sko pogodbo v pismeni obliki. 

Drugače sklenjena pogodba nima 
pravnega učinka. 

8. Člen 
Nosilec stanovanjske pravice sme 

zaračunati podstanovalcu za prostor, 
ki ga ta koristi, največ znesek, ki ga 
za ta prostor plača nosilec stano- 
vanjske pravice, povečan za 50 c/o, 

Ce podstanovalec uporablja po- 
hištvo nosilca stanovanjske pravice, 
plača podstanovalec odškodnino po 
svobodni pogodbi, vendar ne več od 
75 % zneska, ki ga ta plača nosilcu 
stanovanjske pravice za koriščenje 
prostora. 

9. člen 
Ce uporabljajo iste stanovanjsko 

prostore dva ali več podstanovalcev, 
plača vsak podstanovalec nosilcu 
stanovanjske pravice za koriščenje 
prostora oziroma pohištva znesek, ki 
se dobi, če se znesek, zračunan po 
prejšnjem členu, deli s številom 
podstanovalcev povečan z 10 Tč. 

10. člen 
Odpovedni rok za podstanovanj- 

ske pogodbe, sklenjene za nedoločen 
čas, znaša 3 mesece. 

11. člen 
Ce v 30 dneh po izpraznitvi sta- 

novanja lastnik ne sklene stanovanj- 
ske pogodbe z osebo iz liste upravi- 
čenih pričakovalcev, ali če stanova- 
nja ne odda po določilih 5. člena te- 
ga odloka, odda stanovanje stano- 
vanjski organ občinskega ljudskega 
odbora po določbah 58. člena zakona 
o stanovanjskih razmerjih. 

12. člen 
Ce se kdo vseli v izpraznjeno sta- 

novanje v nasprotju z določbami te- 
ga odloka, postopa stanovanjski or- 
gan občinskega ljudskega odbora po 
določbah 135. člena zakona o stano- 
vanjskih razmerjih. 

13. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno 

kaznijo do 10.000 din: 
1. Lastnik, ki v predpisanem ro- 

ku ne obvesti stanovanjskega organa 
občinskega ljudskega odbora o iz- 
praznitvi stanovanja. 

2. Lastnik, ki ne predloži v pred- 
pisanem roku stanovanjske pogodbe 
v potrditev stanovanjskemu organu 
občinskega ljudskega odbora. 

3. Oseba, ki dopusti nezakonito 
vselitev v izpraznjno stanovanje. 

14. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

nehajo veljati odloki bivših občin 
Logatec in Ziri: 

,— Odlok o določitvi pogojev za 
oddajanje stanovanj v družinski sta- 
novanjski hiši in stanovanj kot po- 
sameznih delov stavb, ki so v držav- 
ljanski lastnini, objavljen v Glasniku 
OLO Ljubljana št. 98/59, 

— Odlok o višini plačila, ki ga 
podstanovalec plačuje nosilcu stano- 
vanjske pravice za stanovanjski pro- 
stor, ki ga uporablja kot podstano- 
valec in najvišjih zneskih plačil za 
storitve in za uporabo pohištva v 
občini Logatec, objavljen v Glasniku 
OLO Ljubljana št. 2/60, 

— Odlok o podstanovalskih raz- 
merjih, objavljen v Uradnem vestni- 
ku okraja Kranj št. 36/60, 

— Odlok o pogojih za oddajanje 
stanovanj v hišah in v posameznih 
delih stavb, ki so v državljanski last- 
nini, objavljen v Uradnem vestniku 
okraja Kranj št. 17/59. 

15. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 04/10-10-39-65/1-11-61. 
Datum: 31. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter NagliČ 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
126. 

Na podlagi 4. točke odloka o vi- 
šini pristojbine, ki se plpčuje za 
cestna motoma vozila (Uradni list 
FLRJ št. 32-560/61) in 26. čl. statuta 
občine Vrhnike je občinski ljudski 
odbor Vrhnika sprejel na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 27. januarja 1962 

ODLOK 
o višini pristojbin, ki se plačujejo 
za cestna motorna vozila komunalnih 

gospodarskih organizacij 

1. člen 
Pristojbina za javne ceste, ki se 

plačuje za cestna motorna vozila ko- 
munalnih gospodarskih organizacij, 
znaša letno: 
1. za tovornjake, za vsako 

tono nosilnosti .... 20.000.— 
2. za tovorne avtomobilske 

in traktorske priklopni- 
ke, za vsako tono nosil- 
nosti   8.000.— 

3. za avtobuse, za vsak pot- 
niški sedež  1.500.— 

4. za avtobusne priklopni- 
ke, za vsak potniški sedež 750.— 

5. za osebno avtomobile z 
motorjem z delovno pro- 
stornino: 
do 1000 ccm  6.000.— 
nad 1000 do 1600 ccm . 10.000.— 
nad 1600 do 2500 ccm 20.000.— 
nad 2000 do 3150 ccm . 30.000.— 
nad 3150 ccm .... 50.000.— 

6. za motorna kolesa in 
skuterje: 
nad 50 do 125 ccm . . 2.000.— 
nad 125 do 250 ccm . . 3.000.— 
nad 250 do 500 ccm . . 4.000.— 
nad 500 do 1000 ccm . . 5.000.— 
nad 1000 ccm .... 6.000.— 

7. za specialna vozila: 
ambulančni voz za pre- 
voz bolnikov  10.000.— 
druga specialna vozila 30.000.— 
priklopninc specialnih vo- 
zil   10,000.— 

8. za delovna vozila . . . 10.000.— 
9. za traktorje: 

do 25KM . . . ; : 10.000.— 
nad 23 do 40 KM . . . 15.000.— 
nad 40 KM  20.000.— 

2. člen 
Komunalne gospodarske organi- 

zacije plačujejo pristojbino za cestna 
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motorna vozila iz 1. člena tega od- 
loka ob registraciji vozila. 

Ce se registrira cestno motorno 
vozilo v drugem polletju, se plača 
pristojbina samo za pol leta. 

Ce komunalne gospodarske orga- 
nizacije nabavijo med letom mo- 
torno vozilo od drugih uporabnikov 
In je že plačana taksa po odloku o 
višini pristojbine, ki se plačujejo za 
cestna motorna vozila (Ur. list FLRJ 
št. 32-560/61), ni treba plačati pri- 
stojbine po tem odloku. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962 dalje. 

St. 4/1-010-9/62. 
Datum; 27. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok 1. r. 

127. 
Na podlagi 16. člena zakona o or- 

ganizaciji uprave ljudskih odborov 
(Ur. list FLRJ št. 22/59) in 6. točke 
23. člena zakona o javnih uslužben- 
cih (Ur. list FLRJ št. 53/57) je ob- 
činski ljudski odbor Vrhnika na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 23. decembra 1961 
sprejel 

ODLOK 

o sistemizaciji delovnih mest 
v upravnih organih občinskega 

ljudskega odbora Vrhnika 
1. člen 

Za organe, navedene v odloku o 
organizaciji upravnih organov občin- 
skega ljudskega odbora Vrhnika, se 
določijo naslednja delovna mesta in 
najnižja strokovnost. 

I .URAD TAJNIKA: 
1 tajnik — visoka ali višja strokovna 

izobrazba in 10 let prakse 
1 pravni referent — visoka strokov- 

na izobrazba in 5 let prakse 
1 stenodaktilograf in administrativni 

tajnik predsednika in tajnika 
ObLO — srednja strokovna izo- 
brazba 

1 pisarniški uslužbenec in strojepi- 
sec — nižja strok, izobrazba 

II. ODDELEK ZA OBČO UPRAVO 
IN DRUŽBENE SLUŽBE: 

1 načelnik oddelka ter referent 73 
OMT .službo in personalno službo 
— višja strokovna izobrazba in 
10 let prakse 

1 pisarniški uslužbenec in stroje- 
pisec — nižja strokovna izobrazba 
Odsek za notranje zadeve: 

1 šef odseka in referent za civilno 
zaščito in požarno varnost — sred- 
nja strokovna izobrazba in 5 let 
prakse 

1 referent za notranje zadeve — 
srednja strokovna izobrazba In 
3 leta prakse 

1 referent za register prebivalstva In 
volilni imenik z nižjo strokovno 
izobrazbo 

1 matičar — srednja strokovna izo- 
brazba in 3 leta prakse 
Odsek za socialno skrbstvo In 
zdravstvo: 

1 šef odseka in referent za vpraša- 
nja invalidov in borcev NOV — 
višja , strokovna izobrazba in 5 let 
prakse 

1 referent za, socialno skrbstvo in 
zdravstvo — srednja strokovna izo- 
brazba in 5 .let prakse 

1 referent za skrbniške zadeve in 
varstvo družine — srednja strokov- 
na Izobrazba in 5 let prakse 

1 sanitarni Inšpektor — srednja stro- 
kr>vna izobrazba in 5 let nrakse 

Referat za splošne zadeve, šolstvo, 
prosveta: 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba in 3 leta prakse 
Glavna pisarna: 

1 vodja glavne pisarne — srednja 
strok, izobrazba in 3 leta prakse 

1 pisarniški uslužbenec — nižja 
strokovna izobrazba 
Pomožne in tehnične službe; 

1 kurir — pomožni uslužbenec 
1 hišnik — pomožni uslužbenec 
1 snažilka — nekvalificirana delavka 

III. ODDELEK ZA FINANCE: 
l načelnik oddelka — višja strokov- 

na izobrazba in 10 let prakse 
1 pisarniški uslužbenec in strojepisec 

— nižja strokovna izobrazba 
Odsek za proračun: 

l šef odseka in referent za proračun 
— srednja strokovna izobrazba in 
5 let prakse 

1 računovodja za proračun — sred- 
nja strokovna izobrazba in 3 leta 
prakse 

1 referent za skjade — srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta prakse 
Referat za imovinsko pravne za- 
deve: 

1 referent za imovinsko pravne za- 
deve — višja strokovna izobrazba 
in 5 let prakse 

1 referent za evidenco SLP zemljišč 
— srednja strokovna izobrazba in 
3 leta prakse 
Odsek za dohodke: 

1 šef odseka in referent za dohodke 
od samostojnih poklicev — srednja 
strokovna izobrazba in 5 let prakse 

l referent za dohodke od kmetijstva 
— srednja strokovna izobrazba in 
3 leta prakse 

1 referent za dohodke od gospodar- 
stva — srednja strokovna izobraz- 
ba in 3 leta prakse 

l referent za dohoake od zgradb — 
srednja strokovna izobrazba in 
3 leta prakse 

1 referent za takse in registracijo ra- 
čunov — srednja strokovna izo- 
brazba in 3 leta prakse 

3 davčni knjigovodje — vsi s srednjo 
strokovno izobrazbo in 3 leti prakse 

1 davčni izterjevalec — nižja stro- 
kovna izobrazba 
IV. ODDELEK ZA GOSPODAR- 
STVO: 

1 načelnik oddelka — Višja sttokov- 
na izobrazba in 10 let prakse 

1 pisarniški uslužbenec in strojepi- 
sec — nižja strokovna izobrazba 
Referat za blagovni promet: 

1 referent in tržni inšpektor — sred- 
nja strokovna izobrazba in 5 let 
prakse 
Referat za družbeni plan in stati- 
stiko: 

1 referent za družbeni plan — sred- 
nja strokovna Izobrazba in 5 let 
prakse 

1 referent za "statistiko — srednja 
strokovna izobrazba in 3 leta prakse 
Referat za kmetijstvo: 

1 referent za kmetijstvo in kmetijska 
inšpekcija — srednja strokovna 
izobrazba in 5 let prakse 

1 veterinarski inšpektor — visoka 
strokovna izobrazba in 5 let prakse 
Referat za gozdarstvo: 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba in 5 let prakse 

1 referent za obračunavanje gozdne- 
ga sklada — srednja strokovna izo- 
brazba in 3 leta prakse 
Referent za delo in delovno in- 
špekcijo: 

1 referent za delo in, delovno inšpek- 
cijo — srednja strokovna Izobrazba 
in 5 let prakse 
Referat za gradbene, komunalne, 
stanovanjske zadeve in urbanizem: 

1 referent za gradbene zadeve in 
gradbeno inšpekcijo — srednja stro- 
kovna izobrazba in 5 let prakse 

1 referent za komunalne in stano- 
vanjske zadeve — srednja strokov- 

na izobrazba in 5 let prakse 
Referat za splošne gospodarske za- 
deve, Industrijo in obrt: 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba in 5 let prakse 
V. ODSEK ZA NARODNO 
OBRAMBO: 

1 šef odseka — višja strokovna izo- 
brazba in 5 let prakse 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba in 5 let prakse 

1 pisarniški uslužbenec in strojepi- 
sec — nižja strokovna izobrazba 
VI. ZAVOD ZA IZMERO IN KA- 
TASTER ZEMLJIŠČ: 

1 direktor zavoda In geometer — 
višja strokovna izobrazba in 5 let 
prakse 

1 katastrski referent — srednja stro- 
kovna izobrazba in 5 let prakse 

1 pomožni katastrski referent — niž- 
ja strokovna izobrazba 

1 katastrski risar — nižja strokovna 
Izobrazba 
VIL KRAJEVNI URAD BOROV- 
NICA: 

1 šef urada in matičar — srednja 
strokovna Izobrazba in 5 let 
prakse 
VIII. SODNIK ZA PREKRŠKE: 

1 sodnik — visoka strokovna izobraz- 
ba "in 5 let prakse 

2. člen 
V upravnih organih občinskega 

ljudskega odbora se poleg delovnih 
mest, navedenih v 1. členu tega od- 
loka, določi še 5 pripravniških mest 
za pripravnike raznih strok. Priprav- 
niška mesta se razpišejo po potrebi. 

3. člen 
Ta odlok velja od l. januarja 1962. 
Številka: 2/1-010-1/62. 
Datum: 5. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok L r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
128. 

Na podlagi 1. odstavka 6. člena 
temeljnega zakona o Javnih cestah 
(Uradni list FLRJ št. 27/61), 26. čle- 
na statuta občine Zagorje ob Savi 
je Občinski ljudski odbor Zagorje 
ob Savi na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 29. Januarja 
1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi cest IV. reda v občini 

Zagorje ob Savi 
1. člen 

Za Javne ceste IV. reda se v ob- 
čini Zagorje ob Savi določijo tele 
ceste: 

1. Trojane — odcep na Senlgo- 
tard—Cemšenik—Zagorje v dolžini 
15.500 m. 

2. Zagorje — odcep Senožeti — 
do meje Litija v dolžini 13.500 m. 

3. Zagorje do meje Trbovelj (Tr- 
boveljska cesta. Belo, Rav. vas) v 
dolžini 1600 m. 

4. Viderga—Ravne v dolžini 
2750 m. 

5. Tesna—Peške, Kandrše—Vaške, 
Kandrše—Trata v dolžini 4500 m. 

6. Mlinše—Zvarulje v dolžini 
1160 m. 

7. Razpotje—Kolovrat v dolžini 
4000 m. 

8. Briše do odcepa na Borje v 
dolžini 2500 m, 

9. Senožeti — odcep ceste Podkr- 
nica—Rovi.še—Zasavska gora v dol- 
žini 6000 m. 

10. Brezovica — odcep na Tirno 
v dolžini 1450 m. 

11. Podkum—Borovak—Mali Kum 
v dolžini 4000 m. 

.12. Sopota—Padež—Podkum v 
dolžini 4000 m. 

2. člen 
S tem odlokom preneha veljati 

odlok o kategorizaciji cost IV. reda 
v občini Zagorje ob Savi štev. 05- 
2392/1-56 od 22. novembra 1956, po- 
trjen z odločbo Okrajnega ljudskega 
odbora Trbovlje štev. 01/1-686/14 od 
23. februarja 1957 in odlok o dopol- 
nitvi odloka o kategorizaciji cest IV. 
reda v občini Zagorje ob Savi z 
dne 1. sept. 1958 (Glasnik, uradni 
vestnik okraja LJubljana štev. 3/59). 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1962 dalje. 

Stev.: 352-2/62-1. 
Datum: 29, januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc 1. r. 

129. 
Na podlagi 5. člena zakona o 

državnih matičnih knjigah (Uradni 
list FLRJ, št. 29/46-183), v zvezi Z 
uredbo o državnih matičnih okoli- 
ših (Uradni list LRS, št. 43/48) in 
26. člena statuta občine Zagorje ob 
Savi Je občinski ljudski odbor Za- 
gorje ob Savi na seji občinskega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev dne 29. ja- 
nuarja 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o ukinitvi matičnega urada Senožeti 

1. 
S 1. januarjem 1962 se ukine ma- 

tični urad Senožeti. 

2. 
Vsi posli matične službe krajev- 

nega urada Senožeti se s 1. Januar- 
jerti 1962 prenesejo na matični urad 
v Oddelku za notranje zadeve ObLO 
Zagorje ob Savi. 

3. 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana, in začne veljati s 1. januar- 
jem 1962. 

Številka: 02-1/62-1. 
Datum: 29. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc 1. r. 

VSEBINA 
116 Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 

2. volilni cuotl občinskega zbora občine 
Grosuplje. 

117. Odlok o uvedbi občinHke doklade od 
samostojnih poklicev in premoženj za 
loto 1962 občine Grosuplje. 

118. Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delavcev 
v letu 1()62 občine Grosuplje. 

119. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o pokopališkem redu Central- 
nega pokopaliSČn v Ljubljani — občino 
Ljubi jana-Bežigrnd. 

120. Popravek odloka o ustanovitvi službe 
pravne pomoči občinskega ljudskega od 
bora Ljubljana-Režigrad. 

121. Odlok o izenačenju predpisov občinskih 
ljudskih odborov bivših občin Ziri in 
Logatec, ki sta bili združeni v novo 
občino Logatec. 

122. Odlok o obvezni telefonski napeljavi v 
stanovanjskih in poslovnih stavbah ob- 
čine Logatec. 

125. Odlok o kategorizaciji 8ol občine Lo- 
gatec. 

124. Odlok o določitvi najnižje najemnine 
na poslovne prostore in del najemnine, 
ki se vplačuje v občinski stanovanjski 
sklad občine Logatec. 

125. Odlok o podHlunoval.ilub razmorjih in 
sklepanja stanovanjskih pogodb občino 
Logatec. 

126. Odlok o viSini pristojbin, ki se nlaču- 
jeio za osebna motorna vozila komu- 
nalnih gospodarskih organizacij občino 
Vrhnika. 

127. Odlok o sistemizaciji delovnih mest v 
upravnih. organih občine Vrhnika. 

128. Odlok o določitvi cest IV, reda občine 
Zagorje ob Savi. 

120. Odločba o ukinitvi matičnega urada 
Senožeti občine Zagorje ob Savi. 

/ 


